MINNESANTECKNINGAR
2014-08-19

Plats: Toppstugan, Sundsvall Raceway
Tid: 18.00
Antal närvarande: 25 st

Uppföljningsmöte efter SM Dragracing
15-17 augusti 2014
Allmänt
Vi har fått positivt från både förare, funktionärer. Jörgen Eriksson var också jättenöjd.
Viktigt med information vid sanering, regn etc. Team speakers och publik fick ingen information.
Tävlingsledning
Mycket bra, inget negativt! Kul att jobba med Jörgen.
Funktionärsmötet på fasta tider (en halvtimme efter tävlingens slut) fungerade bra.
Starter
Fungerade i stort sett bra! ”Banslut klart” – gjorde att det blev bra tempo.
Sekretariat
Mycket frågor från teamen kom till sekretariatet. Bra om sekretariatet är välinformerad.
Många team kom tidigt innan sekretariatet var bemannat. Vi bör vara beredd tidigare.
Programblad kan delas ut till teamen under kvällen då vi också hälsar välkommen.
Körordning bör delas ut tidigare, där ska också radiokanalerna stå.
Info till speakerna om vilka som ska åka med Micke Westrin kan skötas av Micke.
Tidomaten uppskattades! Men vi behöver en kopiator.
Underhåll
Inga problem. Allt fungerade. Mycket beröm för ”musiktoaletterna”.
Tidtagning
Det fungerade bra.
Depå
Det mesta fungerade bra. Flera har begärt större depåruta men det har vi missat. Bör vi ta extra
betalt? Standard enligt FIA är 6,70.
Frammatning
Fungerade kanonbra. Ett litet problem med ett TD-team, när protesten kommit in.
Jättebra med Torbjörn som depåvärd för de fasta blocken.
Kommunikationen lite dålig ibland.
Svårt att se bilarnas startnr.
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Besiktning
Fungerade jättebra. Förarna var nöjda med vändplatsen och med nya vågen.
Säkerhet
Fungerade bra förutom en fadäs då strömbrytaren på en bil glömde stängas av, dock ingen
allvarlig incident den gången.
Det finns för lite folk att tillgå på säkerhet.
Toppen med maten. Mycket nöjd med Jörgen. Klara och raka besked!
Bana
Fungerade bra, förutom söndagens prepareringsuppehåll.
Skulle vi kunna ha spotters på banan? Låna från Tierp?
Ekonomi
Lugnt fredag och söndag. Bra med folk på lördag.
Publik
Lördag bra med folk. Bra med lägre läktarpris.
Fortfarande problem med att stolarna släpper färg.
Logement
Fungerade bra.
Sälj & Info
Bra försäljning. Nytryckta tröjor levererades på lördagen.
TEAM mat
7 personer jobbade. Gick jättebra.
519 totalt, frukost lunch och middag.
Fredag - 131 lunch 100 middag.
Lördag - 95 lunch 81 middag.
Söndag – användes bara rester.
Teknik
Lite problem med ljudet på söndagen.
Övrigt
Bra med väggen till speakerna.
En del fick inte information på komradion om att tävlingen var inställd.
Handikappläktaren bör vridas så att den står i linje med speakertornet dessutom glipar den
läktaren på vissa ställen så rullstolarna kan fastna. Det är även problem för rullstolsburna att ta
sig ner till nitrogrillen då det är grusigt.
Kameraövervakning skulle vi behöva då vi blivit av med wokpannor, diesel med mera.
Vid pennan
Gisela Arnell, sekreterare

Göran Svensson, ordförande
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